Historie
De R.Z.V.V. in vogelvlucht
30 jaar zaalvoetbal in Uitgeest is niet op een bladzijde te vangen. De ongetwijfeld
honderden anekdotes zouden de site regelmatig doen vast lopen. Vandaar dat gekozen is
voor een overzicht van belangrijke momentopnames.
1 april 1981 starten Jan Jansen en Jaap de Boer een zaalvoetbalvereniging voor
Uitgeester bedrijven. Er wordt gestart met 7 teams, voornamelijk teams van cafés en
bloemenhandelaren.
Het eerste bestuur bestaat uit Chris Baars, Jan Putter en Jaap de Boer. R.Z.V.V. speelt in
sporthal De Zien. Er zouden nog vele opvolgers komen. Van hen bleven sommige 10 of
wel 20 jaar hun functie uitoefenen.
Het overzicht op de pagina bestuur geeft een goed beeld van alle (oud) bestuurders en
de functies die zij hebben bekleed.
Vanaf het begin was het er - mede door de verzorging van Cor en Bep Broertjes - elke
week gezellig druk. Het was niet alleen voetballen. Er moest ook gezorgd worden voor de
grensrechters. Het was ook de tijd van het zelf regelen van tijdwaarneming.
Elke week moest een ander team de uitslagen en de tijd bijhouden. Een serieuze zaak.
Dat blijkt wel uit het feit, dat wie zijn ‘beurt’ verzuimde 50 gulden in de boetepot moest
storten.
De R.Z.V.V. is niet aangesloten bij de KNVB. Vanaf het begin vonden de Uitgeester
recreatievoetballers dat ze hun eigen boontjes wel konden doppen. Aanvankelijk
speelden de teams in het 2 poules-systeem. Je kon degraderen en promoveren. De drang
tot promotie was groot genoeg om een heel seizoen fanatiek te zaalvoetballen.
Pas in het seizoen 93/94 zijn de grensrechters afgeschaft en in 2008/2009 wordt de
tijdwaarneming door de thuisspelende ploeg verzorgd.
In 2004 werd door Peter de Groot het drie poules-systeem voorgesteld en ingevoerd, de
zogenaamde ABC-poulen. Wie in A speelde, speelde ‘hoog’ , in C het laagst. B was een
tussenklasse. Maar ondanks dat er recreatiezaalvoetbal gespeeld werd,
wilde iedereen graag een klasse hoger, of kwam je met veel (sport)plezier in een lagere
klasse terecht. Door de nieuwe opzet konden de teams ook tussentijds promoveren of
degraderen.
Momenteel is de R.Z.V.V. uitgegroeid naar 21 teams – 250 leden. Dat is ook het
maximale aantal teams dat mee kan doen. Er is dus een wachtlijst. Daarover en over het
aanmelden van nieuwe leden staat meer te lezen op de site onder lid worden.
Een club met zo’n geschiedenis heeft natuurlijk ereleden, mensen die een grote
verdienste voor de club hadden of nog hebben. Voor zover bekend betreft het de heren
Chris Baars, Theo Bakkum, Jan Putter en Cor Broertjes.
Van onze scheidsrechters willen we met name en met ere noemen de overleden Mar van
Leeuwen en Cor Duinmaijer.
Tekst Vincent Bloothoofd
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